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Find vej i Helsingør Nordhavn
Prøv en hyggelig aktivitet for
hele familien
Helsingør Havne inviterer dig på en hyggelig tur rundt
på lystbådehavnen, hvor du skal på jagt efter 16
fotoposter. Undervejs kommer du havnen rundt og
oplever både den og Kronborg fra nye vinkler.

Find foto-posterne - sådan gør du:
De steder, du skal finde, er markeret på kortet med en
lilla cirkel. Hvert sted er der taget et billede. Hvilket
billede passer til hvilken post? Det er kun 16 af de 25
billeder, der er aktuelle, men hvilke?

Vælg mellem to forskellige ruter

Finder du løsningen, kan du notere postens bogstavkode
i skemaet - anfør det korrekte billedes bogstav ud for
den post det hører til. På www.findveji.dk kan du tjekke
facit, registrere posternes koder og komme i “Hall of
Fame”.

Vi har lagt to ruter med hver otte poster. Begge ruter
starter ved Havnekontoret, der ligger Nordhavnsvej
13. Den vestlige rute er posterne 1-8, mens den østlige
rute er posterne 9-16.

Find vej med O-Track ...

Ruterne bringer dig forbi alle havnens hyggelige
kroge. Du får også et godt indtryk af omgivelserne og
udsigten til Kronborg er uovertruffen - ikke mindst på
den østlige rute.
Velkommen på Helsingør Nordhavn
- og god fornøjelse!

www.helsingor-havne.dk

Med appen O-Track kan du tracke din rute,
når du er ude at finde vej, og GPS’en i din
mobil viser dig hele tiden hvor på orienteringskortet, du befinder dig. Efter endt
tur vises dit track på skærmen sammen med dit tidsforbrug. Opret dig som bruger for at uploade dine tracks på
www.o-track.dk og sammenlign med andres vejvalg.
Du kan hente O-Track appen i Appstore og Google play.
Tilgængelige ruter findes via www.findveji.dk eller
www.o-track.dk

Quiz med mobilen - sådan gør du:

Har du lyst til at prøve mere?
Besøg os i Helsingør Ski- og Orienteringsklub.
Vi har en stor motionsafdeling, hvor du kan
dyrke både orienteringsløb, mountainbikeorienteringsløb, motionsløb og langrend. Vores
klubhus ligger tæt ved Helsingørhallen på Gl.
Hellebækvej 63A. Vi er ca. 250 medlemmer i
alderen 0 til over 90 år.
Læs mere på www.hsok.dk

Er du rigtig klog? Du kan teste din paratviden med mobilquizzen. Scan QR koden her, eller søg under Helsingør
Nordhavn på www.findveji.dk.
Ved posterne 1-8 får du et spørgsmål,
når du har indtastet postens bogstav.
Opgiver du at finde posten, kan du
alligevel få spørgsmålet og fortsætte
quizzen ved at bruge koden PAS.
God fornøjelse!

Find vej i hele landet:
www.findveji.dk

Tak til Helsingør Ski- og Orienteringsklub som har
hjulpet os med at tegne kortene, så du kan finde vej.
De har også lavet Find vej i Helsingør by og Find vej i
Teglstrup Hegn.
Dansk
OrienteringsForbund

